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1) O que é BMP? 
Resposta: Balancete Mensal Padronizado. 
 

2) Quais os agentes setoriais são obrigados a enviar o BMP? 
Resposta: Elaborarão o BMP as concessionárias e as permissionárias de serviço público de 
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e as concessionárias e autorizadas de 
geração de energia elétrica a partir do aproveitamento de potencial hidráulico, em regime de 
produção independente, cujos bens são reversíveis. 

 
3) Qual o prazo regulamentar para o envio do BMP? 

Resposta: O BMP deverá ser encaminhado ao Órgão Regulador no prazo máximo de 40 (quarenta) 
dias após findo o mês de competência, exceto o do mês de dezembro que será encaminhado até 
30 de abril do ano seguinte ao de competência, e dos  meses de janeiro e fevereiro que serão 
encaminhados até 30 de abril do mesmo ano. 
 

4) Como devo proceder para solicitar o cadastramento no sistema Duto/Aneel, para 
enviar o BMP? 

Resposta: Para cadastramento, o agente setorial deverá enviar ofício assinado pelo representante 
legal da empresa (anexar os devidos comprovantes), protocolado no Protocolo Geral da ANEEL, 
destinado ao Superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira, solicitando o 
cadastramento da empresa e dos responsáveis autorizados a acessar o DUTO ANEEL (vide link 
http://duto.aneel.gov.br/duto) para envio de BMP. 
 
O ofício deve informar o nome completo, CPF, telefone de contato e correio eletrônico de todos os 
responsáveis para envio de BMP. Não há limite para o número destes.  
 
Concluído o Cadastramento, o agente setorial será informado, por meio de correio eletrônico 
enviado pelo Service Desk/Aneel, sobre os dados a seguir: 
i) XXX, número com 3 dígitos, que é o cadastro do agente na SFF, serve para formar as linha do 
arquivo BMP;  
ii) YYYY, (Id do Agente), número de 4 dígitos, que identifica o agente no âmbito do DUTO e compõe 
o nome do arquivo de envio das informações;  
iii) Login e senha às pessoas autorizadas relacionadas pelo agente em sua solicitação de 
cadastramento, já que são informações confidenciais. 
 

5) Como devo proceder para enviar o BMP dentro do prazo regulamentar? 
Resposta: Dentro do prazo regulamentar, o sistema permite substituições (tantas quantas 
desejadas pelos agentes setoriais), sem necessidade de autorização prévia da SFF, sendo 
considerado como válido e mantido no Banco de Dados apenas o último BMP enviado no prazo 
regulamentar. 
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6) Como devo proceder para reenviar o BMP que já foi enviado, após o prazo 
regulamentar? 

Resposta: Após o prazo, caso haja necessidade de substituição do BMP do mês de competência, o 
sistema não permite substituição automática. A substituição deve ser precedida de solicitação do 
agente setorial, feita mediante petição subscrita pelo contador e respectivo representante legal, e 
autorizada no sistema por servidor da Superintendência Fiscalização Econômico Financeira. Essa 
solicitação deverá detalhar o motivo da substituição e quais as contas serão alteradas. 
 

7) Como devo proceder para enviar o BMP, ainda não enviado, após o prazo 
regulamentar? 

Resposta: Após o prazo regulamentar, caso o agente setorial ainda não tenha enviado o BMP do 
mês de competência, o sistema permite o envio (apenas um) do respectivo BMP, sem prejuízo da 
aplicação de penalidade. 
 

8) Qual a extensão do arquivo BMP a ser enviado pelo sistema Duto? 
Resposta: Nome do arquivo: APLBMPnnnn_Sigla_aaaamm_A.txt 
 
Em que: 
APL – padrão do DUTO; 
BMP – identifica a aplicação; 
nnnn – número de quatro algarismos que identifica o agente junto ao DUTO; 
Sigla – sigla do agente; 
aaaa – ano do movimento enviado; 
mm – mês do movimento enviado; e 
A – caractere que identifica a versão do arquivo enviado referente a um mesmo mês/ano. 
 
Assim sendo, quando um movimento precise ser reenviado, por exemplo, em virtude de ter 
sofrido correções devido a erros de validação, deverá usar uma letra diferente ("B", "C", "D 
e assim por diante) a cada vez que for necessário ser enviado novamente. 
 

9) Quais são os principais normativos que posso encontrar informações sobre o BMP ? 
Resposta: Os principais normativos que regem os procedimentos de elaboração e envio do BMP 
são: 
 
 REN 444/2001, que introduziu o MCSE, item 6.2 Instruções Gerais – IG, do Manual, 

determina quem está obrigado ao envio, estabelece prazos e outras diretrizes;  
 
 Ofício Circular nº 634/2005-SFF/ANEEL – Procedimento para solicitação de substituição de 

BMP; 
 
 Ofício Circular nº 1170/2005-SFF/ANEEL – Formatação do nome do arquivo de envio do 

BMP; 
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 Ofício Circular nº 1360/2009-SFF/ANEEL – Novas regras para envio do BMP. 

 
Os ofícios-circulares podem ser encontrados no sítio: 
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/leitura_arquivo/default.cfm?idaplicacao=72 
 

10) Como comprovar o envio do BMP? 
Resposta: A empresa deverá imprimir o recibo gerado pelo sistema Duto ANEEL 
(//duto.aneel.gov.br/duto) onde informa que os dados foram enviados com sucesso. Exemplo: 
 

 
 

11) Como proceder caso ocorra erro no sistema durante o processo de envio do BMP? 
Resposta: A empresa deverá abrir um chamado ao setor de informática da ANEEL pelo e-mail 
“servicedesk@aneel.gov.br”, detalhando a mensagem gerada pelo sistema. Informar no e-mail o 
telefone com o DDD, nome do responsável, nome da empresa com o código do BMP e ID para que 
o técnico da Aneel possa entrar em contato para resolução do problema.  
 

12) Como entrar em contato telefônico para sanar dúvidas sobre o envio do BMP? 
Resposta: Entrar em contato com o canal de atendimento da Aneel pelo telefone (61) 2192-8670. 
 


